
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання)  

Р І Ш Е Н Н Я   

 

10 червня 2021 року  

 

Про затвердження Програми 

національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді Лубенської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

   
     З метою формування національно свідомої, активної, всебічно 

розвиненої, патріотично налаштованої української молоді, на виконання 

указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану 

дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-

2025 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 

року № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації 

державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

№ 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення 

Полтавської обласної ради від 09.04.2021 року №136 «Про Обласну програму 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається). 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 



3. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти і науки. 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Додаток  

                                                                                                        до рішення  Лубенської міської ради 

                                                                                                        Лубенського району Полтавської області 

                                                                                                        від 10 червня 2021 року 

  

 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Лубенської територіальної громади на 20212025 роки 

 

І. Паспорт Програми 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області (далі – Управління освіти 

виконавчого комітету) 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення проєкту 
Програми 

Підставою для розроблення проєкту рішення 

Лубенської міської ради є Указ Президента 

України   від   18   травня  2019  року  №  286/2019  

«Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», рішення Полтавської обласної ради 

від 09 квітня 2021 року № 136 «Про обласну 

програму національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2021-2021 роки»  

3. Розробник та 
співрозробники Програми 

Управління освіти виконавчого комітету, 

Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, Лубенський центр 

дитячої та юнацької творчості учнівської молоді, 

Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування 

і туризму «Валтекс», заклади освіти Лубенської 

територіальної громади 

 



 

 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Управління освіти виконавчого 

комітету  

5. Термін реалізації 

Програми 
20212025 роки 

6. Етапи виконання 

Програми 

І етап 

7. Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 
виконання Програми 

Лубенської міської територіальної 

громади, інші 

8. Очікуваний обсяг 

фінансування 

Програми, всього 

 

У межах затверджених кошторисних асигнувань 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лубенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до 

Конституції України, Закону України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про 

оборону України», Указу Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 954-р «Про 

затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, 

виховання поваги до них у суспільстві», наказу Міністерства освіти і науки 

України від   29   липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», рішення Полтавської обласної ради від 09.04.2021 року №136 

«Про Обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2020-2025 роки». 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли у період її виконання 

відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній 

політиці, соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного 

безпосереднього реагування системи освіти громади. 

       Проблеми соціально-економічного становища української молоді на сучасному 

етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення традиційних моральних 

норм і цінностей, пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність 

в оцінці подій історичного минулого українського народу продовжують негативно 

впливати на процес виховання підростаючого покоління українців. 

       Продовжується реформування Збройних Сил України. Невирішеними 

залишаються проблеми, пов’язані з формуванням у молоді почуття обов’язку щодо 
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захисту Вітчизни.  Крім того, продовжується збройна та інформаційна агресія 

Російської Федерації щодо України. 

Через неналежну увагу до національно-патріотичного виховання формується 

покоління молодих людей, позбавлених почуття національної гідності, гордості, для 

яких характерні безкультур’я, меркантилізм, нівелюється  совість, деградується мораль, 

честь, справедливість. 

Викликає занепокоєння ситуація із готовністю у разі виникнення відповідної 

загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, низький 

рівень усвідомлення цінності державної символіки і дій з її вшанування, надзвичайно 

низьке залучення населення України до національно-патріотичних   громадських   

об’єднань.    

       Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України. 

       Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного виховання 

молоді не врегульовані законодавством України, надаючи пріоритетного значення 

вихованню молоді та створенню сприятливих умов для організації військово-

патріотичного виховання, постала необхідність у розробленні та реалізації Програми 

з новими підходами до вирішення проблем у сфері національно-патріотичного 

виховання молоді. 

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено такі: 

несистемний характер формування активної громадянської позиції для 

утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей 

Українського народу, національної самобутності; 

низький розвиток громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та 

духовно-морального виховання; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле нації, що 

створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави місцевих 

ідентичностей та мовних конфліктів; 

недостатня поінформованість населення України про історичні факти героїчної 

боротьби та визволення від поневолення Українського народу і здобуття незалежності 

України; 

наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство імперського, 

колоніального і комуністичного тоталітарного режимів; 

відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, стійкості його 

до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови; 

наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах 

України; 

відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо 

національно-патріотичного виховання; 

необхідність гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері 

формування громадянської позиції із законодавством та кращими практиками держав 

Європейського Союзу і держав — членів НАТО, зберігаючи в основі національні 

цінності та традиції; 

невелика частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та 

незалежності України; 

недостатній рівень охоплення населення України, зокрема дітей і молоді, 

проєктами та заходами з національно-патріотичного виховання; 



 

 

низький рівень співпраці органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства та впровадження вже 

існуючого механізму розвитку національно-патріотичного виховання; 

недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері національно-

патріотичного виховання. 

Отже, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, надання цьому вкрай важливому для держави та області 

процесу системності. 

Вирішення зазначених проблем недостатньо фінансується за рахунок коштів 

державного бюджету, тому існує потреба в залученні коштів місцевого бюджету. 

         В основу програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Лубенської територіальної громади на 20212025 роки покладені завдання, визначені 

Стратегією національно-патріотичного виховання дітей, затвердженої Указом 

Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015 № 641(зі змінами). 

      Програма передбачає забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. 

 

ІІІ. Визначення мети програми 

 

Метою Програми національно-патріотичного виховання дітей та  молоді 

Лубенської територіальної громади на 20212025 роки є сприяння становленню 

самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до 

виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і 

культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, що 

сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, 

культурних основ розвитку українського суспільства і держави. 



IV. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки 
№ 

з/п 

Перелік заходів Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. 

грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Проведення заходів серед дітей та молоді 

щодо виховання поваги до Конституції 

України, державної символіки. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету  

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

2 Проведення заходів щодо набуття досвіду 

участі в процесах державотворення, 

життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкування з органами влади, соціальними 

інститутами, в тому числі проведення 

конкурсу учнівських проєктів 

самоврядування  та інших заходів. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Відділ сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

3 Залучення учнівської молоді до громадської 

та волонтерської діяльності через проведення 

заходів, благодійних акцій. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Відділ сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету  

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

4 Сприяння встановленню на території 

Лубенської громади пам’ятних знаків, 

меморіальних дошок, створення, поновлення 

та поповнення експозицій Лубенського 

краєзнавчого музею, музеїв у навчальних 

закладах та бібліотеках громади, присвячених 

пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО 

та ОСС, бойових дій на території інших 

держав, жертвам політичних репресій, 

тоталітарного режиму, ветеранам Другої 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Управління культури 

та мистецтв 

виконавчого комітету, 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 



Світової війни, УПА та ОУН.  

5 Проведення у закладах освіти Лубенської 

територіальної громади інформаційно-

просвітницьких та виховних заходів, уроків 

Патріотизму,годин спілкування, патріотичних 

годин, бесід, зустрічей з учасниками 

Революції Гідності та антитерористичної 

операції  на сході країни, бойових дій на 

території інших держав, жертвами політичних 

репресій, тоталітарного режиму, ветеранами 

Другої Світової війни.  

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

заклади освіти 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

6 Забезпечення розвитку пластового та 

скаутського руху в Лубенській територіальній 

громаді 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Лубенський центр 

дитячої та юнацької 

творчості учнівської 

молоді 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

7 Проведення заходів, що сприяють 

утвердженню в свідомості і почуттях дітей і 

молоді патріотичних цінностей, переконань і 

поваги до культурного та історичного 

минулого України.   

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету  
Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

8 Створення умов для популяризації кращих 

здобутків національної культурної і духовної 

спадщини, підтримки професійної та 

самодіяльної творчості дітей і молоді.  

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Управління культури 

та мистецтв 

виконавчого комітету 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

9 Проведення у закладах освіти Лубенської 

територіальної громади виховних заходів 

щодо культивування кращих рис української 

ментальності: працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, бережного 

ставлення до природи.  

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету  
Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

10 Підтримка мистецьких проектів національно-

патріотичного спрямування з метою 

підвищення рівня обізнаності з українською 

культурою, поширення україномовного 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Управління культури 

та мистецт 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 



культурного продукту, покликаного 

формувати позитивне ставлення до 

української мови та культурних надбань 

українського народу. 

виконавчого комітету громади 

11 Проведення у закладах освіти громади 

виховних заходів щодо формування у дітей та 

молоді толерантного ставлення до інших 

народів, культур і традицій. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету  
Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

12 Виготовлення та поширення соціальної 

реклами, спрямованої на консолідацію 

суспільства навколо захисту України, 

популяризацію військової служби, 

утвердження спадкоємності традицій борців 

за незалежність України. 

2021-2025 Виконавчий комітет Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

13 Забезпечення організації та проведення 

місцевого етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура» 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

Дитячо-юнацький 

клуб спортивного 

орієнтування і 

туризму «Валтекс» 

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

14 Сприяння діяльності учнівських та 

молодіжних об’єднань, гуртків, груп, клубів 

військово-патріотичного профілю. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету,  

Лубенський центр 

дитячої та юнацької 

творчості учнівської 

молоді  

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

15 Оновлення навчально-матеріальної бази 

закладів освіти для вивчення предмета 

«Захист України», обладнання кабінетів, 

приведення у належний стан надвірних 

споруд, модернізація роботи шкільних тирів з 

пневматичною зброєю, забезпечення 

макетами стрілецької зброї та гранат. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету, 

заклади освіти  

Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

16 Проведення позакласної роботи з фізичного 

виховання та забезпечення закладів освіти 

дрібним спортивним інвентарем. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету  
Бюджет 

Лубенської 

міської 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 



територіальної 

громади 

17 Організація та проведення заходів, 

спрямованих на підвищення рівня 

компетентностей особами, які працюють у 

сфері національно-патріотичного виховання 

або долучаються до впровадження державної 

політики в зазначеній сфері. 

2021-2025 Управління освіти 

виконавчого комітету  
Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

18 Висвітлення в засобах масової інформації 

матеріалів про національно-патріотичне 

виховання молоді, про досвід роботи в цьому 

напрямі різних соціальних інституцій, у тому 

числі ветеранських, громадських організацій, 

із залученням до обговорення проблем 

патріотичного виховання громадських діячів, 

представників культури і мистецтва, 

педагогів, ветеранів, лідерів і активістів 

громадських організацій. 

2021-2025 Виконавчий комітет Бюджет 

Лубенської 

міської 

територіальної 

громади 

У межах затверджених кошторисних 

асигнувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Показники успішності Програми 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Показники успішності Програми Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозовані значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела інформації 

показників 

2021 2022 2023 2024 2025 

Відвідуваність закладів, що 

популяризують культурні та 

національно-мистецькі традиції 

українського народу, а також 

експозицій музеїв, присвячених 

національно-визвольній боротьбі за 

незалежність і територіальну 

цілісність України 

10% Кількість 

заходів 

30 38 45 55 63 Заклади освіти 

Кількість проведених зустрічей дітей і 

молоді з борцями за незалежність 

України у ХХ столітті, ветеранами та 

учасниками антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил у 

Донецькій та Луганській областях. 

40% Кількість 

заходів 
48 55 61 73 78 Заклади освіти 

Кількість методичних заходів, 

семінарів, тренінгів тощо з питань 

національно-патріотичного виховання 

7% Кількість 

заходів 
2 4 7 9 12 Заклади освіти 

Кількість учнів, які взяли участь у  

заходах національно-патріотичного 

спрямування, в тому числі конкурсах, 

волонтерських та благодійних акціях, 

учнівських проектах.  

60% Кількість 

учнів 
3800 4160 4450 5080 6900 Заклади освіти 

Кількість учнів, які залучені до участі 

в пластунському (скаутському) русі, 
15% Кількість 

учнів 
290 340 405 420 480 Заклади освіти 



дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Джура», клубах, 

гуртках та об’єднаннях військово-

патріотичного профілю.  

Кількість дітей та молоді, залучених 

до проектів та заходів з національно-

патріотичного виховання місцевого, 

всеукраїнського та міжнародного 

рівнів 

5% Кількість 

учнів 
15 25 33 40 48 Заклади освіти 

 

             

Секретар Лубенської міської ради                                                      Маргарита КОМАРОВА                                                                       

 



 

 

 

Пояснювальна записка до проєкту рішення  

восьмої сесії восьмого скликання  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

«Про затвердження Програми 

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Лубенської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 

 

 

Цей проєкт рішення розроблено на виконання Указу Президента 

України   від   18   травня  2019  року  №  286/2019  «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання», рішення Полтавської обласної ради 

від 09 квітня 2021 року № 136 «Про обласну програму національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2021 роки»  з метою 

забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої діяльності органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, закладів освіти, 

інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до України, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

 

 

 

Начальник Управління освіти  

виконавчого комітету     Мирослав КОСТЕНКО 
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